CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 23.11.2016, în şedinţa extraordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, alin. „1” din Legea 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 23.11.2016.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1415/16.11.2016 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipsește motivat domnul consilier Balan Vasile.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti, directori și contabili șefi ai unităților de
învățământ din municipiul Moinești și reprezentanţi mass-media.
Din partea partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești participă doamna
ec. Găman Oana – director economic.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Conform prevederilor art. 42, alin.
(7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 26.10.2016,
procesul-verbal al ședinței extraordinare din 04.11.2016 și procesul-verbal al
ședinței extraordinare din 10.11.2016 au fost afişate pe pagina web
www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi au fost puse la dispoziţia comisiilor de
specialitate pentru a fi analizate în cadrul şedinţelor de comisii şi rezolvate cu
eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul
dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 26.10.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 26.10.2016, cu 18 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 04.11.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 04.11.2016, cu 18 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 10.11.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 10.11.2016, cu 18 voturi pentru.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Aşa cum aţi
luat la cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate, şedinţa
Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 26.10.2016.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
04.11.2016.
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3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
10.11.2016.
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în domeniul privat al municipiului
Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii, aflate în domeniul public al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al
municipiului Moineşti însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999
şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind darea spre administrare și exploatare SC
Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma implementării
proiectului SMIS-CSNR NR. 59895.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de autorizații
pentru executarea serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi
în municipiul Moinești.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului Local al
municipiului Moinești nr. 62 din 19.05.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind stabilirea nivelului subventiei si a tipurilor
de servicii sociale în vederea acordării din bugetul local, in baza Legii nr. 34/1998,
pentru anul 2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Diverse.
Consult pe domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul
ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată,
ulterior modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 23.11.2016, cu 18 voturi
pentru.
Punctele 1, 2 și 3 au fost parcurse, se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2016.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză
şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu următoarele propuneri:
a) In bugetul activităților autofinanțate: la Colegiul Tehnic ”Grigore
Cobălcescu” diminuarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile, respectiv obiectele de
inventar cu suma de 52,20 mii lei și suplimentarea cheltuielilor de capital cu suma
de 52,20 mii lei pentru achiziționarea a 9 mese de laborator cu consolă electrică;
b) In bugetul instituțiilor autofinanțate: Spitalul Municipal de Urgență
Moinești completetază Lista obiectivelor de investiții cu suma 44 mii lei pentru
achiziționarea de aparatură medicală de urgență, respectiv 4 paturi urgente și
electrocardiograf portabil cu 12 canale, fiind necesară suma de 5.800 lei
reprezentând cofinanțarea municipiului Moinești.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2016, cu 18 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii
de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în
domeniul privat al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză
şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în domeniul privat al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii
de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii,
aflate în domeniul public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr.
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215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză
şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan ștefan Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii, aflate în domeniul
public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind completarea
inventarului domeniului public al municipiului Moineşti însuşit prin Hotărârea
Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1347/2001.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză
şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian
și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind completarea inventarului domeniului
public al municipiului Moineşti însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti
nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind darea spre
administrare și exploatare SC Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor
rezultate în urma implementării proiectului SMIS-CSNR NR. 59895.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză
şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan ștefan Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind darea spre administrare și exploatare
SC Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma
implementării proiectului SMIS-CSNR NR. 59895, cu 18 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
numărului maxim de autorizații pentru executarea serviciului de transport public
local de persoane în regim de taxi în municipiul Moinești.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză
şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu Silviu-
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Gheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de
autorizații pentru executarea serviciului de transport public local de persoane în
regim de taxi în municipiul Moinești, cu 18 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 62 din 19.05.2016 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, pentru anul 2017.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Acest proiect
de hotarâre a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea
nivelului subventiei si a tipurilor de servicii sociale în vederea acordării din
bugetul local, in baza Legii nr. 34/1998, pentru anul 2017.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză
şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea nivelului subventiei si a
tipurilor de servicii sociale în vederea acordării din bugetul local, in baza Legii nr.
34/1998, pentru anul 2017, cu 18 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Vă informez despre activitățile ce
se vor desfășura in perioada următoare. La Centrul Cultural ”Lira” în data de
01.12.2016, ora 18,00 va avea loc un spectocol susținut de actrița Anca Sigartău și
invitații ei, costă 35 lei/persoană, biletele s-au pus în vânzare la casa de bilete a
centrului. În data de 05.12.2016, ora 19,00 va avea loc Concertul de Crăciun, a VI-a
ediție la care este invitat Corul ”Madrigal”. Costul biletului este 100 lei/persoană.
Am fost informat că peste jumătate din bilete au fost vândute. Din acesti bani va fi
achitată contravaloarea serviciilor prestate de Corul ”Madrigal”, și vor fi acordate
două premii: unul de excelență și unul pentru un caz umanitar. Dacă doriți, puteți
lua bilete de la casa de bilete a Centrului Cultural. De asemenea, în data de
01.12.2016 programul manifestărilor ocazionate de Ziua Națională este următorul:
la ora 10,00 prezența la primărie, la ora 10,30 deplasarea la Monumentul Eroilor
pentru depunerea de coroane și luări de cuvânt.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Pe strada Martir Crișan un cămin de
canalizare este defect, se află chiat in mijlocul străzii. Și o altă problemă, trebuie
verificat iluminatul public în cartierele Văsâiești și Hangani.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Vom convoca o ședință
extraordinară la inceputul lunii decembrie, pe 5 sau 6 și aș dori să vă consult la ce
oră pentru a putea dvs. participa.
Doamna ec. Pădureanu Gabriela: Ședința este necesară deoarece toate
unitățile de învățământ din municipiul Moinești nu au asigurată finanțarea pentru
cheltuieli de personal aferente lunii noiembrie ce se plătesc în luna decemrie. Va fi
o rectificare de buget de stat, astăzi va fi ședința de guvern, în acest caz noi vom
primi săptămâna viitoare adresa de repartizare a sumelor, fiind și minivacanța de 01
decembrie, la inceputul saptămânii, 5-6 decembrie o vom convoca.
Membrii Consiliului local, in unanimitate stabilesc ora 12,00 de desfășurare a
ședinței extraordinare.
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Domnul consilier Palașanu Mirel: Pe strada Ion Păun Pincio până la capăt
la scări nu pot trece două mașini una pe lângă cealaltă, este nevoie de un
buldoexcavator pentru a nivela terenul.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Mi-ați spus, mi-am notat dar după
cum ați văzut toate utilajele primăriei lucrau la demolarea clădirii de lângă spital.
Nu puteam atunci să luăm utilajele până nu definitivam lucrarea, fiind stradă și
trebuie amenajată parcare. După ce terminăm acolo, vom interveni.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Trebuie nivelat, când se va face
canalizare va fi iar necesar.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Canalizarea se află în faza de
proiectare.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 23.11.2016, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER ENEA PAVEL IULIAN

Red. C.N.

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

